
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 26. júna 2018 

 
Dňa 26. júna 2018 sa konalo riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jana Dulinková  a Ľubomír Kúdela, písaním 

zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.  

 

Zasadnutie viedol starosta obce, konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 

a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2018 a určenie 

overovateľov a  zapisovateľky 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 22.3.2018 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2018 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 26.06.2018 – rozpočtové opatrenie číslo 01/2018 

 

5.  Audit účtovnej závierky za rok 2017 

 

6. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce  

o podaní Oznámenia za rok 2017 

 

7. Zámer predaj obecného pozemku : Kupujúci Ján Škulec a manželka Františka Škulcová, 

rod. Ševelová 

 

8. Kúpna zmluva Ján Pavelčiak 

 

9. Zmluva o združenej dodávke elektriny v obecnom byte č. 12 

 

10. Zmluva o grantovom účte – kompostéry 

 

11. Zmluva s P&P import s.r.o. – vývoz papiera 

 

12. Zmluva s Osobný údaj, s.r.o. – na výkon zodpovednej osoby 

 

13. Zámer obce rekonštrukcia a dokončenie WC v dome smútku  

 

14. Rôzne 

 

15. Záver 

 



 2 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2018 

a určenie overovateľov a  zapisovateľky 

Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, 

požiadal o jeho doplnenie a schválenie, zároveň predložil návrh na určenie overovateľov 

zápisnice a uznesenia. Za overovateľov boli navrhnutí: p. Jana Dulinková a p. Ľubomír Kúdela, 

písaním zápisnice bola poverená p. Ľudmila Kubišová. 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 22.3.2018 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 72-77/2018 zo zasadnutia OcZ dňa 22.03.2018. 

Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené. 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2018 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 31.03.2018. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 31.03.2018 v členení 

PRÍJMY: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, príjmové finančné operácie a VÝDAVKY: 

bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, výdavkové finančné operácie je prílohou číslo 1 k tejto 

zápisnici. 

 

Finančný rozpočet: 

Príjmy v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  62 000,00 62 000,00 15 802,16  46 197,84 25 

Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 

Finančné operácie 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0 

Spolu 92 000,00 92 000,00 15 802,16 76 197,84 17 

 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  62 000,00 62 000,00 12 941,03 49 058,97 21 

Kapitálový rozpočet    30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 

Spolu 92 000,00 92 000,00 12 941,03 79 058,97 14 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 26.06.2018 – rozpočtové opatrenie číslo 01/2018 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2018 rozpočtovým opatrením číslo 01/2018. Zmena rozpočtu 

vyplynula z potreby presunu rozpočtových finančných prostriedkov vo výdavkovej časti 

rozpočtu. Dôvodová správa, rozpočtové opatrenie a návrh na zmenu rozpočtu tvoria prílohu č. 

2 k tejto zápisnici. 

 

5.  Audit účtovnej závierky za rok 2017 

Ing. Kvetoslava Pavlovičová, nezávislý audítor, číslo licencie SKAU 114 uskutočnila audit 

obce Višňové za rok 2017. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 

končiaci 31.12.2017 spracovala audítorka  dňa 05.05.2018, prílohou je List vedeniu – starostovi 

Obce Višňové. Správa audítora bola predložená poslancom, je prístupná na obecnom úrade 

a bude zverejnená v RUZ. 
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6. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

o podaní Oznámenia za rok 2017 

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných p. Jana 

Dulinková oboznámila poslancov s výsledkom rokovania komisie. Odporučila, aby obecné 

zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo – berie na vedomie:  

a) Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom, 

že verejný funkcionár obce podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2017 v stanovenom termíne v súlade s ústavným 

zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

 

Obecné zastupiteľstvo – ukladá: 

b)  Podľa zákona 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov povinnosť  vytvoriť podmienky na 

archivovanie dokumentov z komisie a to takým spôsobom, akým mu to ukladá zákon. 

/ archivujú a ukladajú sa v sídle obecného úradu tak, aby k nim mal prístup len predseda 

komisie.                                                                                               Zodpovedný: obecný úrad 

 

7. Zámer predaja obecného pozemku: Kupujúci Ján Škulec a manželka Františka 

Škulcová, rod. Ševelová 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Jána Škulca a manželky p. Františky Škulcovej, 

rod. Ševelovej, o odkúpenie obecného pozemku KN-E, parc. č. 301/13, výmera 11 m2, druh 

pozemku záhrady v k.ú. Višňové. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, odpredať predmetný 

nehnuteľný majetok obce Višňové spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prevod majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je: 

potreba usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k pozemku malej výmery, ktorý 

bezprostredne susedí s pozemkom KN-C par.č. 305 v k.ú. Višňové, ktorý je v bezpodielovom 

vlastníctve žiadateľov. 

 

8. Kúpna zmluva Ján Pavelčiak 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je pozemok KN-

C parc. č. 89/1, výmera 61 m2 v k.ú. Višňové.  

 

9. Zmluva o združenej dodávke elektriny v obecnom byte č. 12 

Poslancom bola predložená zmluva o združenej dodávke elektriny v byte č. 12 v MKS Višňové, 

ktorú uzatvorila obec Višňové so ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1. 

 

10. Zmluva o grantovom účte – kompostéry 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmluvu o grantovom účte, ktorú uzatvorilo Združenie obcí 

Hrachovište, Vaďovce a Višňové pre príjem a čerpanie dotácie poskytnutej na záhradné 

kompostéry prostredníctvom SA ŽP. 

 

11. Zmluva s P&P import s.r.o. – vývoz papiera 

Zmluvu o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce Višňové – 

zber papiera formou mobilné ambulantného výkupu uzatvorila obec Višňové so spoločnosťou 

P&P import s.r.o. M. Turkovej 1732/34, Trenčín. 
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12. Zmluva s Osobný údaj, s.r.o. – na výkon zodpovednej osoby 

V súlade s novým zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uzatvorila obec 

Višňové Zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby so spoločnosťou Osobný 

údaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice. 

 

13. Zámer obce rekonštrukcia a dokončenie WC v dome smútku  

Starosta obce informoval poslancov o začatí rekonštrukčných prác na sociálnych zariadeniach 

v miestnom dome smútku. 

 

14. Rôzne 

 zápis z povodňovej prehliadky vodných tokov v obci zo dňa 8.6.2018 

 cenová ponuka – kamerový systém v obci 

 návrhy ďalšieho využitia obecného bytu v MKS 

 obecná akcia „Višňovská vatra“ 4.8.2018 

 

 

15. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným  za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Jana Dulinková...............................  2. Ľubomír Kúdela .................................................. 

 

 

 

Starosta obce: Pavol Hluchý                                                    .................................................... 

 

 

 

 

Zapísala:  Ľudmila Kubišová                                                 ....................................................  

 

 

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 26.06.2018 

 


